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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 55 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkát. Mátrai Márta képviselő asszony 
helyettesíti Turi-Kovács Béla képviselő urat, Lamperth Mónika képviselő asszony Steiner Pál 
képviselő urat, jómagam pedig Salamon elnök urat, Papcsák Ferenc képviselő úr Rubovszky 
György képviselő urat, Molnár Attila képviselő úr pedig Bohács Zsolt képviselő urat 
helyettesíti. 

Kérdezem, a napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel. (Nincs.) Nem látok ilyet. 
Kérem, döntsünk a napirendi javaslatról. Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 7-en nem támogatták. A napirendet tehát elfogadta a bizottság. 

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései című törvényjavaslat (T/5005. 
szám); döntés bizottság módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Rátérünk a napirendünk egyetlen pontjára: Magyarország Alaptörvényének átmeneti 
rendelkezései című T/5005. számú törvényjavaslatra; bizottsági módosító indítvány 
benyújtásáról szól az előterjesztés. 

Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Már meg 

akartam dicsérni önöket, hogy ilyen takarékos módon járnak el az ellenzéki pártokkal 
szemben, mint önök teszik ebben az előterjesztésben a mi pártunk tekintetében. Valamikor 
jóval költségesebb megoldásokat választottak, a Reichstag felgyújtását, meg egyebeket, hogy 
eltávolítsanak egy nemkívánatos pártot a politika színteréről. Önök egyszerűen fogják 
magukat, aztán egy előterjesztéssel lerendezik ezt. Ez az általános részéhez tartozik. 

A most benyújtottak kapcsán viszont, megmondom őszintén, egy kicsit elkerekedett a 
szemem az önök szavahihetőségét illetően. Ebben a teremben beszéltük meg államtitkár úrral 
– azt hiszem, jól emlékszem erre a dologra –, hogy azt a lehetőséget, amely az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének jogkörévé tenné az eljáró bíróság kijelölését az általános 
illetékességtől eltérően, azt kivesszük a sarkalatos törvények sorából. Azt mondta az 
államtitkár úr, hogy ez az általános Be.-szabályok közé illeszkedik ugyan, de hát azt majd 
meglátjuk. Hát, most úgy látszik, hogy annak örömére, hogy triumfáltak ma az elnök asszony 
és az elnök úr megválasztásával, ismét ingerük támadt ennek az egyébként rendkívül 
felháborító és mindenféle alkotmányosságot és a bevett jogelveket semmibe vevő 
rendelkezésnek a visszacsempészésére.  

A magam részéről azt szeretném mondani, hogy igazán sajnálom, hogy idáig tetszettek 
süllyedni. Azt csinálnak egyébként, amit akarnak, de én azért azt mondom önöknek, hogy ezt 
sokáig azért nem lehet ám büntetlenül csinálni, higgyék el nekem, uraim! Ennek előbb-utóbb 
megjön a böjtje! És nem kellene ilyen módon ingerelni az oroszlán bajszát meg a 
törvényességet! Nem igazán értem annak a célját, annak az okát és annak az indokát, hogy ezt 
ilyen módon, ilyen eljárással övezve, iderakják megint elénk. Én ezt a magam részéről 
felháborítónak tartom! 

 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A pofátlanság teteje ez a módosító javaslat! Önök 

itt most azt csinálják, hogy először is létrehozzák az országos bírói hivatal elnöki posztját, 
ahol egyetlen, önök által kinevezett személy mindenféle ellensúly nélkül gyakorolhat 
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teljhatalmat a bírói szervezet felett. Majd a bírói hivatal elnökének megválasztanak egy olyan 
személyt, aki egyfelől nem rendelkezik olyan igazgatási tapasztalattal, ami predesztinálná erre 
a feladatra, de nem is ez a szempont, hanem a maximális lojalitás. Az önök volt pártalelnöke, 
most köztársasági elnökként az önök utasítása alapján vagy a miniszterelnök utasítása alapján 
kijelöl egy olyan személyt, aki egyetlenegy szempontból alkalmas a feladat ellátására: hogy 
Orbán Viktor baráti körébe tartozik. (Dr. Papcsák Ferenc: Visszautasítjuk ezt!) Utasítsd 
vissza! Én is nagyon sok mindent visszautasítok… (Dr. Papcsák Ferenc: Felháborító, amit 
mondasz!) Háborodjál föl! Az is felháborító, amit a zuglói képviselő-testülettel csinálsz! Az is 
szégyenteljes! (Közbeszólások, nagy zaj.)  

 
ELNÖK: Kérem, hogy ezt hagyjuk abba! Schiffer András képviselő úrnál van a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Akkor tessék hagyni beszélni! (Dr. Budai Gyula: 

Ne kiabálj, légy szíves!) Ne ordíts, énnálam van a szó! (Dr. Budai Gyula: Nem én ordítok, te 
kiabálsz!) Énnálam van a szó, ne szóljatok közbe, és akkor tudok normál hangon beszélni. 
Köszönöm. Csöndben lehet maradni (Dr. Budai Gyula: Tisztességesen beszélj!), és amíg az 
elnök odaadja valakinek a szót, addig a többi ember nem beszél bele. Én sem beszélek bele.  

 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úrnál van a szó; őt pedig kérem, hogy a tárgyról 

beszéljen, ezt pedig mindenki hallgassa meg. Mindenkinek szót fogok természetesen adni, aki 
szót kér. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A tárgyról beszélek. Ez a cikkely, amit itt önök 

javasolnak, arra teremt lehetőséget, hogy az önök által kinevezett bírósági hivatali elnök, 
illetve a legfőbb ügyész gyakorlatilag bármilyen ügyet szabadon mozgathasson. Ez a 
megsemmisítése a törvényes bíróhoz való jognak, tehát a bírói függetlenség alapvető 
garanciái sérülnek. Innentől kezdve nem léteznek olyan objektív normatív szabályok, amely 
alapján bármely jogkereső polgár bízhat abban, hogy független, pártatlan módon bírálják el az 
ügyét, hiszen ennek az egyik biztosítéka pontosan az, hogy nem egyetlen személy kénye-
kedve szerint terelődnek az ügyek, hanem vannak bizonyos törvényi garanciák, amelyek 
alapján valaki tudhatja, hogy a büntető vagy polgári ügye mikor, mely bíróságnál kerül 
elbírálásra. Ezt szüntetik meg. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én sem nagyon értem, hogy itt 

miről és miért van szó. Illetve értem, csak eléggé lesújtó ez a történet. Először is azért, mert 
ha itt a jogi érveket nézzük, mit keres ez az alaptörvény átmeneti rendelkezései között; erre 
kérnék majd egy magyarázatot, hogy mi ennek a jogi indoka. Illetve lehet-e az az indoka, 
hogy ez nem jutott eszükbe akkor még, vagy eszükbe jutott, de nem hozták elő, amikor a 
bíróságokról vagy az ügyészségről szóló törvényt tárgyaltuk, és ott talán a kiemelt ügyek 
esetén volt meg például a legfőbb ügyésznek ez a lehetősége a vádemelésre. Ezek szerint 
akkor valami miatt ez nem jött be – nem is kellett volna most sem. Nem nagyon értem, hogy 
tényleg, mi ez a lehetőség, hogy mind az Országos Bírósági Hivatal elnöke, mind a legfőbb 
ügyész tulajdonképpen kénye-kedve szerint emelhet vádat, illetve ügyeket helyezhet át más 
bíróságra, más illetékességű bíróságra. Nem nagyon értjük, hogy ez hova fog vezetni, illetőleg 
azok az aggályok fennállnak, hogy konkrét ügyekben bizony egy büntetőeljárást vagy egyéb 
eljárásokat befolyásolni lehet. Hiszen abban az esetben, ha megvan a lehetősége, hogy 
kiválasszuk azt a bíróságot, illetve ezek a vezetők, a legfőbb ügyész és az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke kiválassza, hol folyjanak le, mely bíróságnál ezek az ügyek, az bizony 
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ráhatással lehet az ügynek, azt nem mondom, hogy a kimenetelére, mert vélhetően mindenhol 
ugyanaz a döntés születne, tehát én ezt nyilván nem állítom, de akkor úgy fogalmazok, hogy a 
látszatát is el kellene kerülni annak, hogy bármiféle befolyásoló erő lehet.  

Az meg végképp érthetetlen, hogy ez a felhatalmazás határozatlan időre szól. Én 
értem, hogy az indoklásban azt próbálják előrevetíteni, hogy itt a felgyülemlett ügyeknek a 
minél előbb való ledolgozása egy szép és nemes cél, ezzel egyet is lehetne érteni. De egy 
ilyen biankó csekket kiállítani, amelyben nem határozzuk meg, hogy meddig él ez a 
felhatalmazás; ha ez elhúzódik, és adott esetben nem lesz meg valakinek, valamelyik pártnak 
vagy pártoknak a kétharmada, akkor ez ezek szerint a határozatlan idő miatt nem is kerül 
majd visszavonásra. Ez elég veszélyes, a jogállam garanciáit szerintem nélkülözi, és nem is 
nagyon értem, hogy miért ebben a formában, így és ennél a törvénynél jelenik meg. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Schiffer András képviselőtársamra 

szeretnék annyiban reagálni, hogy itt azt állította, hogy a köztársasági elnök a miniszterelnök 
vagy a mi utasításunkra jelölte a Bírósági Hivatal elnökének a ma megválasztott személyt. Az 
a kérésem, Schiffer képviselőtársam, hogy ha van arról tudomása, hogy akár a miniszterelnök, 
akár a kormányának bármely tagja, vagy a Fidesz- vagy a KDNP-frakció bármely tagja 
utasította volna a köztársasági elnököt, akkor azt legyen szíves a bizottság elé tárni. Ha nincs, 
akkor ezt vonja vissza.  

Az én ismereteim szerint egyébként a köztársasági elnök konzultált minden parlamenti 
frakcióval ebben a kérdésben. Úgyhogy ezt igazából ebből az okból sem értem. 

Arra is felhívnám Schiffer képviselőtársam figyelmét, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal elnökét nem kinevezte az Országgyűlés, hanem megválasztotta.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót, utána pedig 

Varga Istvánnak, az előterjesztők képviselőjeként is. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni – 

nem tudom, államtitkár urat kell-e kérdeznem vagy az alelnök urat vagy a kormánypárti 
képviselőtársaimat, ki tud válaszolni erre, hiszen ez most bizottsági indítványként van itt az 
asztalunkon –, hogy mi történt azóta, hogy az ügyészségi törvénynél ugyanezt a tartalmú 
szabályt Ipkovich György képviselő úr módosító indítványa alapján a többség megszavazta és 
kivette a normaszövegből. Mert nekünk olybá tűnt, megmondom őszintén, nekem is olybá 
tűnt, hogy talán belátták, hogy ez nem helyes. Ehhez képest most egy egészen meghökkentő 
helyen visszatér ez a szabály, számunkra teljesen indokolatlanul. Én tehát erre választ várok. 
Kérem a kormányoldalt, valaki adjon ebben felvilágosítást.  

A második dolog. Azt gondolom, teljesen indokolatlan a kormánypárti képviselőknek, 
Vas Imre képviselő úrnak mikrofonba, aztán másoknak mikrofonon kívül ilyen kioktató, 
agresszív módon nekitámadni ellenzéki képviselőknek, ahogy Schiffer Andrásnak 
nekitámadtak. És nyugodtan ki lehet kérni maguknak különböző dolgokat, de hát azért 
higgyék már el, és én szeretném, ha ez a bizottsági jegyzőkönyvbe kerülne, hogy teljesen 
életszerűtlen, amit önök itt megpróbálnak velünk és a magyar társadalommal megetetni! Hát 
mit gondolnak, én miért azt kérdeztem Handó Tünde jelölt asszonytól, hogy kitől és mikor 
hallott először arról, hogy ő jelölt lesz?! Mit gondolnak, miért? Nem az én privát 
kíváncsiságom! Egyszerűen arra voltam kíváncsi, lesz-e annyi becsület ebben a jelölt 
hölgyben, hogy megmondja – de nem volt! És nehogy azt higgyék, hogy bárki 
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Magyarországon elhiszi – önök sem hiszik el; tudom, hogy egymás között miről beszélnek 
(Közbeszólások.) –, hogy a Fidesz belső köreihez tartozó… (Közbeszólásokra:) Persze, 
lehallgatom, hogyne, a mobiltelefonommal… Viccelődnek! Viccelődnek! (Dr. Papcsák 
Ferenc: És a kedves férje mikor találkozott utoljára Kulcsár Attilával?) Szóval szeretném 
elmondani, hogy jegyzőkönyvben legyen, hogy teljesen életszerűtlen, hogy a Fidesz belső 
köreihez tartozó jogásznő, akit úgy választanak ki ennek a bírói hivatalnak az élére, hogy 
amikor a Szocialista Párt frakcióvezetőjével egyeztet az elnök, akkor még az ő neve szóba 
sem kerül, aztán amikor később Lázár frakcióvezető úr szájából vagy valaki másnak a 
szájából megérkezik a parancs, akkor onnantól kezdve már tudják, hogy ki a jelölt! Hát azt 
gondolják, hogy a magyar társadalmat félre lehet vezetni? Hogy ezeket az abszolút 
életszerűtlen történeteket el lehet fogadtatni? Hát itt a lóg is kilóg, nemcsak a lóláb! És az a 
következmény, pontosan, amit Ipkovich György képviselőtársam mondott, meg amiről az 
ellenzéki képviselők beszélnek, hát látjuk jól, mire akarják ezt a hatáskört használni!  

És az is jól látszik, hogy miután bajban vannak, gazdaságilag az országot is sajnos az 
ámokfutásuk rántja magával, politikailag is bajban vannak, egyre több kontrollálatlan 
hülyeséget hajlandók törvényben szabályozni. Csak egyet ne felejtsenek el: hogy ezek az 
eszközök és ezek a fegyverek, amelyeket itt most beélesítenek, önöket fogják majd eltalálni. 
Mással akarnak, tudom, most másokkal akarják majd ennek az ódiumát viseltetni, meg más 
céllal hozzák létre ezeket az eszközöket, de hát, ahogy szokták mondani, hogy ha a színpadon 
megjelenik a darabban egy pisztoly, akkor azt előbb-utóbb valaki elsüti. 

Szóval, nem véletlen, hogy ezekre az eszközökre önök úgy gondolják, hogy szükségük 
van. Felháborítónak tartjuk! Természetesen nem fogjuk megszavazni. 

Köszönöm szépen; és a kérdésemre választ várok. Örülök, hogy Gruber Attilának 
tetszett a hozzászólásom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga István képviselő úrnak mint az előterjesztők képviselőjének adom 

meg a szót. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon 

szomorúnak tartom, hogy valóban ilyen, a tárgytól abszolút eltérő és személyeskedő 
hangvételű dolgok hangzottak itt el. Én azt hiszem, Lamperth képviselő asszony, a 
felháborodás azért, hogy is mondjam…, jogalap nélküli, mert én az előbb a 
képviselőtársamtól azt hallottam, hogy a Reichstag felgyújtása. Hogy mi ok-okozati 
összefüggésben van a Reichstag égése – épp ön mondta, képviselő úr – ezzel, azt nem tudom. 

De azt sem tudom, kérem szépen, és ezt már többször hallottam mind a két oldal 
részéről: a pofátlansággal kapcsolatban, kedves képviselő úr, ha az embernek volt 
gyerekszobája, van egy jobb szó is: az arcátlanság. Mind a két oldalon hallom ezt, de még 
korábban is, ezt a pofátlanságot. A magyar parlamentben nem illik a pofátlanság szerintem; 
tessék szíves lenni arcátlanságot mondani – sokkal kifejezőbb. 

Baráti kör. Ön jogász, méghozzá nem is rossz jogász. Tessék már nekem megmondani, 
képviselő úr, honnan állítja, és mi az, hogy Orbán Viktor baráti köréhez tartozik?! (Dr. 
Lamperth Mónika: Handó Tünde nyilatkozta!) Ezt elmondta a plenáris ülésen is… Majd el 
tetszik mondani utána, ha én is befejeztem, jó? Tehát a baráti kör. Mi az, hogy a baráti 
köréhez tartozott?  

Kérem szépen, államtitkár úrral ott voltunk az Országos Bírói Egyesületnek az ülésén, 
ahol több száz bíró volt ott. Egy hang nem hangzott el azzal kapcsolatosan, egyetlen kritika 
nem hangzott el a most megválasztott hölggyel kapcsolatosan – egyetlen bíró nem mondta el, 
hogy neki bármilyen aggálya van. Én abszolút nem is értem, milyen, a bírói függetlenséggel 
kapcsolatos okfejtés… Nem is értem! 
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Na most, ami pedig ezt az előterjesztést illeti, arra is kellene Ipkovich 
képviselőtársamnak emlékezni, hogy amikor a Be.-módosítás volt, akkor többünkben 
felmerült az, hogy ezt a kérdést az alaptörvényben kellene szabályozni. Nekem is egyébként 
ez volt az álláspontom. Hát, most ez bekövetkezik. 

És a következő, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok: azt mondja a módosító 
javaslat, hogy „az alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében biztosított ésszerű 
határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése érdekében mindaddig, amíg a 
bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg”, és nem akarom tovább sorolni. 
„Mindaddig” – ez teljesen világos és egyértelmű megfogalmazás szerintem. (Derültség az 
ellenzék képviselők részéről.) Mindenki tudja, hogy ez jelen pillanatban hogyan áll; azt is 
tudjuk, hogy nincsenek meg még az eljárási törvények sem. Ebből következik, hogy van 
lehetősége a most megválasztott elnök asszonynak is, van lehetősége a legfőbb ügyésznek is, 
hogy benyújtson vádiratot bárhol. Nem is tudom, ki mondta, és nagyon helyesen: teljesen 
mindegy, a bíróság pártatlanságába vetett hit, azt hiszem, mindannyiunkat összeköt, akik 
jogászok vagyunk, teljesen mindegy, hogy Kecskeméten, Békéscsabán vagy Tolna megyében, 
Szekszárdon nyújtja be a vádiratot, ugyanazok a jogok érvényesülnek. És én nem hiszem, 
hogy ha mondjuk, kétszer a szegedi vagy a Csongrád megyei bíróságra nyújtja be az ügyész a 
vádiratot, akkor azt fogjuk mondani, hogy részrehajló és kormánypárti a büntetőügy 
megítélése szempontjából. 

Tehát én nem is értem a felháborodást egyébként. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Budai Gyula képviselő úrnak adom meg a szót, utána államtitkár úrnak, 

majd Mátrai Márta képviselő asszonynak. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondoltam, hogy 

egy ilyen hosszú parlamenti ülés után egy szakmai vitára érkezünk, és ehhez képest itt olyan 
jellegű politikai támadás, személyeskedés történt, ami arra indít, hogy én is elmondjam a 
véleményemet. 

Én azt tartom pofátlanságnak, hogy a szocialista képviselők arra a társadalomra 
hivatkoznak, amely róluk kimondta a véleményét. Azért vannak annyian a frakcióban, 
amennyien vannak. Tehát ne hivatkozzunk a társadalomra! Majd 2014-ben, ha esetleg önök 
nyernek, megfelelő nagy számban, akkor majd lehet a társadalomra hivatkozni.  

Schiffer képviselőtársunk azt mondja, hogy pofátlanság. Tudja, mi az, 
képviselőtársam? Hogy a maga frakciójában helyet foglaló Vágó Gábor hajnali 3-kor a 
képviselőtársait fényképezi, és odaadja az RTL Klubnak! Na, ez a pofátlanság, 
képviselőtársam! Meg az a pofátlanság, hogy az ön képviselőtársa odajön, és olyan jellegű 
kijelentéseket tesz, hogy itt védelmi pénzeket fizetnek különböző cégek, és sorolhatnám. 
Tudja, ez a pofátlanság, amit önök dobálóznak! Mint ahogy most itt, hogy Orbán Viktor 
baráti körébe tartozik ez a hölgy. Van bizonyítékuk erre? Tudják igazolni? Ez a pofátlanság, 
képviselőtársam, ez a pofátlanság! Ez a pofátlanság, hogy hajnali 3-kor a fáradt 
képviselőtársaimat fényképezem, és utána kiadom az RTL Klubnak! Itt kezdődik a 
pofátlanság! Tehát ha erről beszélünk, meg intelligenciáról, meg pofátlanságról, akkor el 
kellene gondolkozni ezen.  

És kikérem magamnak azt a hangnemet, ahogy itt ön beszélt ezekkel a képviselőkkel! 
Mi ugyanúgy itt ültünk egész nap, mi is fáradtak vagyunk, sőt itt ültünk tegnap is; önnel 
ellentétben itt voltunk a bizottsági ülésen is tegnap. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót, és egyben kérek mindenkit, hogy ha 
lehet, akkor a módosító indítványról váltsunk néhány szót. (Dr. Szakács Imre: Támogatom, 
elnök úr!) Államtitkár úré a szó. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Én mindenképpen igyekszem visszatérni a módosító javaslathoz. 
Szeretném előrebocsátani, már csak a dolog jellegénél fogva is, hiszen ez most kerül 

csak benyújtásra a bizottság által, hogy a kormány nem tudta megtárgyalni még 
értelemszerűen ezt a módosító javaslatot. Tehát kormányálláspontot nem tudok ismertetni, 
sőt, mivel annyira friss, ezért még tárcaálláspontot sem tudok ismertetni. De ha megengedik, 
tájékoztatásként hadd adjak annyi információt a vitához, hogy az itt szereplő, ebben a 
módosító javaslatban az alaptörvény átmeneti rendelkezéséről szóló törvény részévé tenni 
kívánt rendelkezések most, jelen pillanatban is részben hatályos, részben kihirdetett 
törvényekben szerepelnek. Tehát ami ide le van írva a Bírósági Hivatal elnökének 
hatáskörére, ez szerepel a bírósági szervezeti törvényben, amelyet elfogadott az Országgyűlés, 
és amely január 1-jén lép hatályba. A legfőbb ügyész itt megjelölt hatásköre pedig szerepel a 
büntetőeljárási törvényben, amelyet, ha jól emlékszem, fél évvel ezelőtt fogadott el az 
Országgyűlés. Tehát ezek az igazgatási megoldások jelenleg, mondom, részben hatályos, 
részben pedig érvényes törvényekben szerepelnek. Az más kérdés, én azt nem tudom 
eldönteni, az előterjesztők nyilván jobban el tudják dönteni, hogy ezt az alaptörvény átmeneti 
rendelkezései között kell-e szerepeltetni. De ezek a megoldások szerepelnek. 

És itt szeretnék Ipkovich képviselő úr felvetésére visszatérni. Valóban igaz, hogy az 
ügyészségről szóló törvényben az a döntés született, hogy az ügyészségről szóló törvénybe ne 
kerüljenek olyan büntetőeljárási szabályok, amelyek az ügyészi vádemelésre vonatkoznak. 
Ezeket, emlékszik rá, még vitáztunk is azon, hogy más indokból, de mi is javasoltuk elhagyni 
a törvényből. A más indok az volt, hogy úgyis szerepel a büntetőeljárási törvényben. Tehát 
Ipkovich képviselő úr jól emlékszik, csak nem azzal az előjellel emlékszik. Nem került be az 
ügyészségi törvénybe, de azért, mert egy már hatályba lépett törvényben szerepelnek. Tehát 
ebben semmi tartalmi újdonság nincs. 

Végezetül engedjék meg, ha már ilyen hosszasan vitatkoztak itt a ma megválasztott 
bírósági vezetőknek a döntési lehetőségeit illetően. Nekem meggyőződésem, hogy a most 
megválasztott bírósági vezetők az esküjükhöz fogják tartani magukat, és ezt szerintem előre 
nem kellene kétségbe vonnunk, hogy az esküjüket betartják, és csak törvényes döntéseket 
fognak hozni. Azt pedig, hogy milyen törvényes lehetőséget kapnak ezek a bírósági vezetők, 
azokat mi itt, az Országgyűlés határozza meg. Tehát nem kell rájuk hárítani olyan 
felelősséget, amit mi adunk nekik. Ezt a felelősséget mi adjuk nekik. 

Mellesleg még egy információ, mert ez is fontos információ: emlékeznek rá, hogy már 
a bírósági szervezeti törvény vitájában is utaltunk rá, hogy a még most hatályban lévő bírósági 
szervezeti törvény március 1-jén hatályba lépett módosítása tartalmazza, hogy az OIT 
elnökének a javaslatára a Legfelsőbb Bíróság kijelölhet más bíróságokat, ha leterheltek a 
bíróságok. Nos, szeretném önöket tájékoztatni, hogy az OIT legutolsó ülésén négy ilyen 
esetről számolt be az OIT elnöke, tehát négy esetben már de facto élt a Legfelsőbb Bíróság és 
az OIT elnöke ezekkel a jogkörökkel, bizonyos büntetőeljárásokat más bíróságokra tett át a 
Legfelsőbb Bíróság. Tehát ez, amiről itt most vitatkoznak, az úgynevezett törvényes bíróhoz 
való jog és a törvényes bírótól való elvonás, ez már de facto gyakorlat, néhány precedens van 
rá. Még ugyan nem indultak meg ezek az ügyek, de már van erre precedens.  

S még egy utolsó, talán szakmai érvelés. Én sosem gondoltam azt, hogy a törvényes 
bíróhoz való jog azt jelenti, hogy a büntetőeljárásnak a tárgyalási szakasza, tehát a bírósági 
szakasza előtti cselekmények esetén nem lehet máshová eltenni az ügyet. Én azt értem a 
törvényes bíróhoz való jogon, hogy amikor egy bíró megkapja az ügyet, akkor tőle nem lehet 
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elvonni, mert az a garancia, hogy ő tárgyalja a kezdetétől a végéig az ügyet, és nem lehet 
önkényesen elvenni. Ugyanis ha ezt nem így fognánk föl, akkor már most nem tudnánk 
megmagyarázni, hogy vajon, amikor egy bíróság vagy egy bíró elfogultságot jelent be, és 
emiatt kijelölnek egy másik bíróságot, akkor is áttörik az általános illetékességi szabályokat; 
van úgy, hogy egy komplett megyei bíróság bejelent elfogultságot, és egy másik megyébe 
tesznek át ügyet. Ez is ugyanúgy az önök felfogása szerint a törvényes bíróhoz való jogot 
sértené. Ezért gondolom azt, hogy a törvényes bíróhoz való jog ott kezdődik, ahol a bíró 
kézbe veszi az ügyet, és elkezdi tárgyalni. Innentől kezdődik a bíróhoz való jog.  

 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy 

rövid gondolatsort engedjenek meg, mert én úgy gondolom, hogy ami az ellenzék részéről itt 
elhangzott, az rémesen szánalmas és sértő. És azt is el kell hogy mondjam, hogy ez a stílus, 
ami most itt elharapózott, nem méltó az alkotmányügyi bizottsághoz. Ennyi a megjegyzésem. 

Lamperth Mónikának annyit mondanék, hogy ez a jelölt hölgy – ahogy ő titulálta itt 
dr. Handó Tündét, így hívják a volt jelöltet és most már az Országos Bírósági Hivatal elnökét; 
talán nem ragadtatta volna úgy el magát, ha elolvasta volna az önéletrajzát –, annyit szeretnék 
a figyelmébe ajánlani, hogy 1999 óta a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöki pozícióját tölti be, 
töltötte be, most pedig már a Bírósági Hivatal elnökeként tisztelhetjük őt. Erről ennyit. 

De ha elolvasták volna ezt a módosító javaslatot, amit itt államtitkár úr kifejtett, és az 
előttem szólók is már idéztek belőle, akkor talán nem mondták volna mindazt el, ami itt 
elhangzott. Hiszen valóban arról van szó, akik az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságban is 
részt vettek, emlékeznek, többször felvetődött a bíróságok leterheltsége, és felvetődött az is, 
hogy milyen hatalmas ügyszám van, ami elbírálásra és elintézésre vár. Ennek az ügyszámnak 
a feloldása, illetve valóban az ügyek megoldása mindaddig, amíg a bíróságok – le van írva – 
kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg, arra szól, és az ügyészségre is vonatkozóan 
is arra szól ez a módosító javaslat. (Dr. Staudt Gábor: És ezt ki dönti el?)  

Aztán folytatnám a mondandómat az indokolással, amely átmeneti időre felhatalmazza 
a legfőbb ügyészt, és ugyanez vonatkozik a bíróságra is. Tehát mintegy átmeneti időről van 
szó, úgyhogy egyáltalán nem értem, mi ez a kirohanás. Lehet, hogy valamilyen módon 
politikai tőkét akarnak kovácsolni maguknak, de rendkívül rossz az irány. Mert abszolút nem 
hangzottak el szakmai érvek, amire szakmai módon lehetne válaszolni, és én azt gondolom, 
ennek pont az lenne a célja, és ebben a bizottságban is ez a cél. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt továbbmennénk, Varga István képviselő úrtól mint előterjesztőtől 

szeretnénk egy egyértelmű nyilatkozatot kapni a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelettel, az előterjesztést természetesen az 

írásban egyezően fenntartom, és kérem a bizottságot, hogy támogassa, illetve szavazza meg. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A szakmai 

érveknél maradva, természetesen, egyrészt én nem értem, hogy ez miért az alaptörvényben 
való szabályozást jelent. Mert itt ugye az átmeneti rendelkezésekről van szó. Azt megértem, 
hogy az alaptörvényre hivatkozik, amelynek passzusaiban szerepel az ésszerű határidő, de 
mindegy is, ez csak egy gyors észrevétel lenne. 
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Én már többször elmondtam, de itt is csak azt tudnám idézni, hogy az élet és az idő 
fogja igazolni azokat a felvetéseket, amit jelen pillanatban az ellenzék és önök tesznek, tehát 
hogy mi és hogyan fog alakulni az elkövetkezendő időszakban. Mire is gondolok? 
Amennyiben ezek az intézkedések elő fogják azt segíteni, hogy mondjuk, az elmúlt nyolc 
évnek a bűneit oly módon tárjuk fel és a bűnösöket meg tudjuk büntetni, hogy arra 
megfelelően képzett és kellően bátor – tudjuk, hogy természetesen néhol karakán és kemény – 
bírókra van szükség, akik a törvényességet betartják, és akkor is tartják magukat a 
törvényekhez, ha adott esetben vádlottként nagy nevek merülnek fel; és ez elősegíti azt, hogy 
az elmúlt nyolc évnek, kiterjesztve akár a húsz évre, a bűnösei felelősségre vonásra 
kerüljenek, akkor természetesen ez egy jó intézkedés. Ha elősegíti azt, hogy az ügyszám 
valóban csökkenni fog és hatékonyabban fog működni a rendszer, akkor is lehet ezt jónak 
nevezni. De amennyiben ez a védekezésnek lesz az eszköze, és az idő azt fogja bebizonyítani 
– bár ne úgy legyen! –, hogy bizonyos ügyek esetében a közvélemény azt látja, hogy nem 
futnak végig vagy visszadobásra kerülnek, ha mondjuk, az kormánypárti politikusokat vagy a 
holdudvarba kerülő embereket érint, akkor nyilván a közvélemény is látni fogja, hogy nem jó 
irányba tett lépésekről van szó. Én ezt egyébként elmondtam a legfőbb ügyésznek is, 
példaként akár Balázs József esetét említve, amikor az ügyészség kiad egy olyan 
nyilatkozatot, ami szerintem jogászként is abszurd, hogy a fenyegetés azért nem fenyegetés, 
mert a jövőre nézve állapít meg, illetve helyez joghátrányokat kilátásba, addig azt látjuk, 
jogászok és a közvélemény is, hogy valami nincs rendben. Ha ilyeneket nem látunk, illetőleg 
azt látjuk, hogy valóban, a magyar nemzet javainak visszaszerzése és boldogulása érdekében 
történnek ezek az erősebb felhatalmazások, akkor nyilván ezeket a vádpontokat vissza fogjuk 
szívni.  

De én kérem – és nyilván itt csak kérhetünk ebben a tárgykörben –, cáfoljanak rá majd 
a jövőben azokra az ellenérzésekre, amit itt megfogalmaztunk, és valóban, legyen ez az 
elszámoltatásnak a hatékony eszköze, ne pedig a különböző védekező és a politikát túlságosan 
a bírósági rendszerbe vagy egyéb olyan rendszerekbe, amihez nincs köze, a bevitelnek az 
eredménye. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak nagyon röviden szeretném azt megjegyezni, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog az 
egy alapjog az új alaptörvény és a régi alkotmány szerint is. Ne felejtsük el, hogy az 
Alkotmánybíróság január 1-jétől olyan jogkört kap, hogy amennyiben valakinek az ügyében, 
tehát a saját ügyében olyan bírósági határozat születik, amelyben sérülne ez a tisztességes 
eljáráshoz való jog, akkor alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz. 
Mellesleg a bíróságok is, ahány fok tárgyalja, tehát ahány jogorvoslati fórum tárgyalja, 
mindegyik külön-külön jogosult arra, hogy az eljáró bíró felfüggessze az eljárást, és az 
Alkotmánybírósághoz forduljon, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az előtte folyamatban lévő 
eljárás alkotmányellenes. Ez tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk, egy büntetőügyben, tegyük 
föl, hogy három fok van egy büntetőügyben, és a negyedik fok még a Kúria, és még az 
Alkotmánybíróság is az alkotmányjogi panasszal itt szerepet játszik, akkor gyakorlatilag öt 
fórum előtt lehet kifogásolni a tisztességes eljáráshoz való jogot.  

Ha öt fórum, öt bírói fórum, négy bírósági és egy alkotmánybírósági fórum átengedi 
majd ezeket az ügyeket, akkor azt mondhatjuk, hogy volt elég joga arra mindenkinek, hogy a 
tisztességes eljáráshoz való jogot számon kérje az eljárásban. 

 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úré a szó. 
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DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mátrai Márta 
képviselő asszonnyal értek egyet, aki azt mondja, hogy nem ideillő ez a vita. És annyiban meg 
értsünk egyet, hogy az előterjesztés sem ideillő. Tehát az a jogszabály, amiről most beszélünk, 
nem az alkotmányügyi bizottság elé tartozik. Mert ez az a jogszabály, tetszik tudni, amelyik a 
Magyar Szocialista Pártot meg kívánja bélyegezni, azt a pártot, amelyik a hat szabad 
választáson önöket háromszor megverte. És mindig betartotta az alkotmányt, és nem sértette a 
sajtószabadságot. Nem akarta az igazságszolgáltatást a javára átszervezni, nem sértette az 
emberek tulajdonhoz való jogát, és egyebeket sem sértett (Dr. Staudt Gábor: Csak a 
jogelődje! Az sértett!), elfogadva az egyébként ránk kötelezőnek tartott demokratikus normát. 
Ellentétben önökkel, akik most visszaélve a választók bizalmával, meg kívánják változtatni 
azokat az alapvető szabályokat, amelyek biztosították eddig a demokratikus működés elvét.  

Ezért mondtam önöknek, hogy jól gondolják meg, mert ezt a folyamatot el lehet 
kezdeni, de nem önök fogják befejezni. Most már nincsenek negyven évek, nincsenek hatvan 
évek! Felgyorsult világunkban előbb-utóbb minden ilyen dologra rákérdeznek a tisztelt 
választók. Egy egyesült Európában vagyunk, amely nem hagyja, remélem, szó nélkül a 
demokratikus alapelvek sárba tiprását, amire önök most éppen készülnek.  

És Budai képviselőtársamnak mondom, hogy én éppen dicsérőleg kezdtem el 
emlegetni azt a valamikori gyakorlattal ellentétben a mostanit, hogy akkor ugye nagy 
károkozással zártak ki legitim pártokat képviseleti szervekből, mondjuk, a Reichstag 
felgyújtásával; most egyszerűen visszaélnek azzal a hatalmukkal, amijük van, és kizárják a 
jogszabályalkotás eszközeivel ugyanezt a pártot. És akkor azt hiszik, hogy nem lesz probléma 
velünk; az összes többi választást, amíg világ a világ, meg még két nap, önök fogják 
megnyerni. Én azért mondtam, hogy ez a jogszabály nem való ide.  

Erre a konkrét előterjesztésre pedig azt tudom önöknek mondani, hogy ősi 
igazságszolgáltatási alapelv, hogy senki bírája elől el nem vonható – tetszenek tudni? És ez az 
előterjesztés ezt a régi alapelvet sérti meg, és ez ellen tiltakozunk. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elállok tőle. Ipkovich 

képviselő úr minden fontos dolgot elmondott. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem 

látok, ezért határozathozatalra kerül a sor. 
Kozma Péter Varga István képviselő urat helyettesíti, Staudt Gábor Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő urat, Vas Imre pedig Zsiga Marcell képviselő urat. 
Kérdezem tehát a bizottságot, ki ért egyet a bizottsági módosító indítvány 

benyújtásával. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 7 nem. A bizottság tehát a bizottsági módosító indítvány benyújtását 
megszavazta. 

A bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 35 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


